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Palju õnne, Saue linn!
Saue linn tähistas 26. augustil
25. sünnipäeva kodukohvikute
ja õhtuse peoga jaanituleplatsil,
kus astusid üles Kuninglik
Kvintett ja Märt Agu tantsutrupp,
peaesineja oli ansambel Shanon.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

L

inna staatuse sai Saue
25. augustil 1993. Sel
ajal elas linnas 4560
inimest.
Et lehenumber, mida
käes hoiate, läks trükki
vahetult enne linna sünnipäeva, aga jõuab vähemalt
osade lugejateni vahetult
pärast, saab peost kirjutada minevikuvormis, kuid
värske pildimaterjalita.
Aktuaalset pildimaterjali
aga vahendavad kindlasti
vallaga seotud sotsiaalmeedia kanalid.
Sü n n ipäevapeo t ä nu
kuulus kohvikutepidajatele, keda tänavu oli ligi 30,
lisaks kodanikualgatuse
korras kokku tulnud toidutänav Keskuse pargis.
Linna olid sünnipäeval
tervitama tulnud sõbrad Läti
sõprusvallast Inčukalnsist,
kellega Saue vald tänavu 21.
juulil sõpruslepingut uuendas - siiani oli Inčukalns teinud koostööd Saue linnaga
alates aastast 2001.
Saue linnal oli neli sõprusomavalitsust: Sollentuna
Rootsis, Inčukalns Lätis,
Montemarciano Itaalias ja
Quincy-sous-Senart Prantsusmaal. Tänav u mais

otsustas Saue vallavolikogu
kõigi neljaga sõprussidemeid
jätkata. Linnale omaste sõprussuhete jätkumine on järjepidevuse märk.
Milline on Saue linn täna?
Pärast Saue, Nissi ja Kernu
valla ning Saue linna ühinemist 2017. aasta 24. oktoobril on Sauest saanud ligi
22 000 elanikuga Mandri-Eesti suurima elanike
arvuga valla keskus. Linnal
säilis valla uue lipu ja vapi
kõrval oma sümboolika:
rohekollane vapp ja lipp.
Linn on selle elanike arvates rahulik, vaikne ja turvaline, ilus ja looduslähedane.
Selle aasta alguse seisuga on
linnas elanikke 5647.
Saue linnas asub Euroopa
põhjapoolseim hästisäilinud
tammik, vanimad puud on
ligi 400-aastased. Saue mõisahäärber tähistab tänavu
226. sünnipäeva ja on üks
varaklassitsistliku arhitektuuri parimaid näiteid Eestis.
Lin n on kompakt ne,
paikneb 4,39 km 2 ja kõik
on lähedal: kool, lasteaed,
huviringid, muusikakool,
noortekeskus, spordirajatised, söögikohad ja kauplused, perearstikesk us,
hambaarst ja apteek, päevakeskus ning sotsiaal- ja
muud teenused.
Tänu logistiliselt heale asukohale on Sauel
pa lju r a hv u s vaheliselt t unt ud
ja edukaid ettevõtteid: Santa
Maria, Toode,
S a m i , Fo r s
MW, Lantmännen Unibake,
To p M a r i n e ,
Saue EPT, Stera
Saue, Finest Steel,
D ia p ol G r a n it e,
Harmet, Koriks Fiiber.
Edukate ettevõtete loetelu
võiks pikalt jätkata.

Linna tervitasid sünnipäeval sõbrad Läti sõprusvallast Inčukalnsist, kellega Saue vald tänavu
21. juulil sõpruslepingut uuendas (pildil). Vasakult vallavanem Andres Laisk, volikogu esimees
Aivars Nalivaiko, abivallavanem Ludmila Vorobjova ja volikogu esimees Harry Pajundi. Fotod:
Sirje Piirsoo, Edith Madalik, Juhan Povel

Saue on muusikalinn:
on pea võimatu leida perekonda, kes poleks seotud
laulukooride, tantsurühmade või pillimänguga.
Sestap on elav ka linna kultuuri- ja spordielu.
Ühinemine on lisanud
linnale pealinna mõõtme.
Lähiaastatel kerkib Keskuse pargi kõrvale selle
sümbolina vallamaja.
Uue spordihalli ehitus
ja ujula renoveerimine on
töös, uue tervisekeskuse
ehitaja leidmiseks on välja
kuulutatud hange.
Ootused on, et linn areneks ja kasvaks, uue hoo
või ks saada kesk usala
muutmine avalikuks linnaruumiks. Loogiline oleks
linnaruumi kasvamine senisest enam ka teisele poole
raudteed.
Järgneval 25 aastal Saue
linna ajaloos on seega võimalus olla kui uue, varem
kirjutamata peatüki või järjeloo avamine juba tuttavas
ja läbi loetud raamatust.
Soovime Saue linna ja
kogu valla elanikele häid
mõtteid, sooje tundeid ja
a k t iivset ka asalööm ist
selle peatüki kirjutamisel,
kus tegelasteks meie ise ja
kõik need, kelle me oma
mõttemaailmas siia kaasa
lö öm a k ut s u me. Pa lju
õnne, Saue linn 25!
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Erateel tasuta lumetõrje
teenuse avaldus tuleb
esitada 1. septembriks
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee
Saue vallas on õigus saada tasuta lumetõrje teenust erateedele, mis jäävad valla üldplaneeringu kohaselt hajaasustusalale ja viivad majapidamisteni, mida kasutab aastaringselt alalise elukohana inimene, kes on ka rahvastikuregistri
andmetel sinna sisse kirjutatud.
Selleks, et teenust osutada, peab tee olema esmalt piisavalt lai, et sellel lumetõrjetehnikaga ohutult töötada.
Tee servad ja kraavid peavad olema tähistatud nähtavalt
ka pimedal ajal ja lume paksusest sõltumatult ning tee ääred takistustest vabad. Tee kohalt tuleb minimaalselt nelja
meetri kõrguselt ja mõlemalt poolt tee servast vähemalt 1,5
meetri laiuselt eemaldada puude oksad. Samuti peab olema
ruumi, kuhu lund lükata.
Aiandusühistu teel tasuta lumetõrje saamise erisused
Vald osutab tasuta lumetõrje teenust nende aiandusühistute siseteedel, mille territooriumil elab vähemalt 15 Saue valda sisse kirjutatud elanikku või on sisse kirjutatud elanikke
vähemalt viies ühistu elamus.
Selleks, et teenust aiandusühistus osutataks, kehtivad
juba eel kirja saanud nõuded. Lisaks ei tohi ühistu värav või
tõkkepuu olla suletud ja lumetõrjet ei tohi segada siseteedel parkivad autod.
Esita avaldus hiljemalt 1. septembriks
Tasuta lumetõrje teenuse osutamist alustatakse 12 tunni
jooksul pärast tuisu või lumesaju lõppemist ja juhul, kui lumekihi paksus ületab sõiduteel 20 cm. Tööd tuleb lõpetada
36 tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppemist. Kui
vajalikuks osutub eritehnika kasutamine, pikeneb tähtaeg
96 tunnini.
Tasuta lumetõrje teenus ei sisalda libedusetõrjet, sulailmadega läbivajunud teel tekkinud lörtsikihi eemaldamist
ega lume laadimist ja äravedu.
Tasuta lumetõrje teenuse saamiseks tuleb esitada Saue
vallavalitsusele vormikohane taotlus hiljemalt 1. septembriks. Ühe eratee ääres elavad inimesed võivad soovi korral
esitada ühise avalduse.
Taotluse vorm on leitav valla kodulehel www.sauevald.ee
ning saadaval vallamajas ja halduskeskustes.
Enne eratee kandmist valla teede lumetõrje nimekirja
kontrollitakse nii taotleja kui tee vastavust teenuse osutamise tingimustele.
Tasuta lumetõrje teenuse osutamise kohta tuleb otsus
kuni neljaks aastaks. Perioodi jooksul kontrollib vald pisteliselt sissekirjutuse olemasolu.

Saue Vallavolikogu 30.
augusti istungi päevakord
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Saue valla 2018. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia
kinnitamine - II lugemine
Saue valla kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja
tegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord - I lugemine
Saue valla loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord
Nõusoleku andmine huvikoolide tegevuskulude katmiseks lepingute sõlmimiseks
Koolilõuna ja lapse toidukulu päevamaksumuse kompenseerimise kord
Saue Linnavolikogu 18.06.2015. a määruse nr 33 kehtetuks tunnistamine
Veskitammi tn 4 ruumide kasutusse andmise tingimuste ja korra kinnitamine
Vallavara otsustuskorras tasuta võõrandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS-i kasuks
Vatsla külas asuva Sireli tee kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Margus Niguli kasuks
Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise
kava aastateks 2018-2029 kinnitamine
Nõusoleku andmine Saue valla teede ja tänavate talihoolduse teenuse riigihanke korraldamiseks
Harjumaa Omavalitsuste Liiduga koostöölepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine
Informatsioon. Memo - arvamuse avaldamine Harku
VII lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlusele ja keskkonnamõju hindamise algatamise protsessile (AS Harku Karjäär / Keskkonnaamet)

Volikogu istung toimub 30. augustil algusega kell 14 Laagris.

Ühistranspordis
kehtivad soodustused
Saue valla elanikele
Ühistranspordi mõttes on viimased
ajad olnud Saue valla elanikele ja kogu
Eestile pöördelised. Et algamas on uus
kooliaasta ja suur osa ühistranspordi
kasutajatest on just õpilased,
käime veel kord üle juba kehtivad
ja kehtima hakkavad soodustused
ning selgitame kes ja millise
transpordivahendiga saab tasuta sõita
ja kes peab piletiraha välja otsima.
INDREK EENSAAR
Arendusosakonna juhataja

Tasuta rongisõit
Alustame rongidest, sest just
rongitranspordis on Saue
valla elanikele algamas kõige
rohkem muutusi toov ajajärk.
Nimelt on alates 1. septembrist rongisõit Saue valla elanikele Saue valla piires tasuta.
Täpsemalt saavad Saue
valla elanikud Elroni rongis sõita tasuta II, III ja IV
hinnatsoonis ja tsoonide
vahel. Soodsam sõit kehtib
läänesuunal (Paldiski ja Riisipere liinid) ja ka edelasuunal (Rapla suund), mis teenindab eelkõige Saue valla
Maidla piirkonna elanikke.
Läänesuunal saab tasuta
sõita alates Riisipere jaamast
kuni Laagri jaamani ja vastupidi. Edelasuunal saab tasuta
sõita Kiisa jaamast kuni
Valdeku peatuseni. Laagri
jaamas ja Valdeku peatuses
saab samuti ümber istuda
Tallinna ühistransporti (linnaliinibussidele). Siinkohal
olgu öeldud, et 65-aastastele
ja vanematele ning õpilastele
on Tallinna ühistransport
(linnaliinid) tasuta. Juhin
tähelepanu, et Tallinna piirides (Elroni I tsoonis) Saue
valla elanikud tasuta sõita
ei saa. Kui sõit viib Elroni
II, III ja IV tsoonist I tsooni
(näiteks Balti jaama või Tondile), tuleb maksta ainult I
tsooni pileti hind.

kaardi omamine vajalik.
Õpilased, kes kasutavad
rongi kooli ja koolist koju
sõitmiseks, peaksid Elroni
rongides soodustuse saamiseks esitama Saue vallavalitsusele avalduse ja muretsema
Elroni kaardi, millega seob
Saue vallavalitsus perioodipileti kuni 25. juunini 2019.
Soodustused Harjumaa
avalikel liinidel
1. juulist kehtivad soodustused ka maakonnaliinidel.
Tasuta saavad sõita reisijad
vanuses 0–19 eluaastat ning
63-aastased ja vanemad.
20 - 62-a a st a sed peava d
ostma pileti.
Soodustus kehtib kõigil
Harju maakonna bussiliinidel, mille number on vahemikus 100-191, välja arvatud
liin 177 Tallinn-Keila, mis
on kommertsliin.
Seda, kas tegu on kommertsliiniga, saab kontrollida
süsteemist www.pilet.ee, kus
kommertsliinide ees on tähis
K ja avalike liinide eest tähis
A. Harju maakonna liinid
leiate lingilt www.peatus.
ee/#region;harju.
Kuidas käituda bussi sisenedes, et saada null piletit

Selgitav info Harjumaa Ühistranspordikeskuse kodulehelt.
1. juulist on kõigile sõitjatele,
välja arvatud 20-62-aastased
(kaasa arvatud), 0-eurose
piletihinnaga sõitmise õigus
Harju maakonna avalikel bussiliinidel, olenemata registreeritud elukohast.
Sõiduõiguse tõendamiseks on kaks võimalust
Sõitjal on olemas Tallinn-Harjumaa ühiskaart
(või samaväärne piletimüügisüsteemis kasutusel olevat
kaart), mis on isikustatud.
Bussi sisenedes sõitja registreerib sõidu piletimüügiseadmes sarnaselt kuupiletile (s.t
valideerimine bussi sisenedes). Süsteem tuvastab, et
isik on vanuses, kellele kehtib
0-eurone piletihind. Oluline
on, et kaart on isikustatud.
Kui sõitjal ei ole isikustatud kaarti, väljastab bussijuht talle 0 pileti. Sel juhul on
bussijuhil õigus küsida dokumenti, et veenduda, et isikule
kehtib 0-eurone piletihind.
20-62-aastastele sõitjatele
jäid kehtima piletihinnad,
mis on nähtavad www.harjuytk.ee/piletite-hinnad.
Kui piletimüügiseade ei
registreeri kaarti ja sõitja
väidab, et omab 0-eurose
pi let i h i n n aga sõit m ise
õigust, väljastab bussijuht
talle selle. Samas on juhil
õigus küsida vanuse tõendamiseks dokumenti.
Lapsevanemad, kelle lapsed kasutavad kooli ja koolist koju jõudmiseks maakonna avalikke liine, ei pea
käesoleval aastal enam vallavalitsusele eraldi perioodipileti taotlust esitama.
Sõit Saue valla siseliinidel
ehk õpilasliinidel
Lisaks rongiliiklusele ja
maakonna avalikele liinidele
on sellest sügisest muudatused ka Saue valla Kernu ja

Nissi piirkondades, kus valla
õpilasliine hakkab teenindama AS Samat.
Õpilasliine nimetatakse
nüüd valla siseliinideks,
lisaks õpilastele tohivad
nende bussidega sõita kõik
soovijad.
Rahvastikuregistris Saue
valla sissekirjutust omavad
isikud saavad isikustatud
ühissõiduki kaardi abil sõita
siseliinidel tasuta, teised
peavad lähtuma eelpool viidatud Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse hinnakirjast.
Oluline on, et sellest aastast saavad kõikide Saue
valla koolide õpilased endale
ü h iska a rdi f u n k tsioon i
kandva õpilaspileti ja peavad
bussi sisenedes oma sõidu
valideerima.
Siseliinide sõidugraafikud ja tööaeg lähtuvad
eelkõige õpilaste vajadustest ning nädalavahetustel
ja koolivaheaegadel need
liinid ei tööta. Liinide sõiduplaanid on leitavad Saue
valla kodulehelt www.sauevald.ee ja süsteemist www.
peatus.ee.
Varasematel aastatel töös
olnud S- ja Ä-liinid jätkavad
tööd tavapäraselt.
Õpilastele kommerts- ja
kaugliinide piletite kompenseerimise kord
Juhul, kui õpilane ei saa
kooli või koolist koju maakonnaliini, valla siseliini või
rongiliiniga ja peab kasutama kommerts- või kaugliine, saab vanem vallavalitsusel esitada tehtud sõitude
kompenseerimiseks taotluse
koos kuludokumentide loeteluga hiljemalt igale kvartalile järgneva kuu viimaseks
päevaks. Pileteid kleepima
või esitama ei pea – need
tuleb säilitada võimalikuks
kontrolliks kuue kuu jooksul
alates avalduse esitamisest.

eku

Vald

Soodsa sõidu nautimiseks
rongis on vajalikud kolm
kaarti
ID-kaart, ühiskaart ja Elroni
kaart. Neist Elroni kaart on
vajalik ainult siis, kui on
plaan osta rongis pilet Elroni
kaardile laaditud raha eest.
Juhul, kui pilet on soetatud ühiskaardile, pole Elroni

Kooliaasta
avaaktused
Saue Gümnaasium
1. september kell 12.00 Saue
jaanituleplatsil, sealt kooli
suundub gümnaasiumipere

Lühike ooteplatvorm -

Väljumine ja sisenemine toimub ainult läbi
rongi C-ala, haakes rongi puhul ainult läbi
esimese rongi C-ala.

I tsoon
II tsoon
III tsoon
IV tsoon
V tsoon

Tartu piirkond
Pärnu piirkond
Peatusepõhine
piletihind

Laulasmaa

ühises rongkäigus.
Info kogunemiskohtade ja kellaaegade kohta kooli koduleheküljel www.saue.edu.ee.
Laagri Kool
1. september
2.–8. klass kell 10.00
1. ja 9. klass kell 12.00
Ääsmäe Põhikool

1. september kell 10.00
Nissi Põhikool
1. september kell 11
Turba Kool
1. september kell 10.00
Ruila Põhikool
1. september kell 11.00
Kernu Põhikool
3. september kell 10.00

Pääsküla Kool
1. september
2.-9. klass kell 10.00
1., 11. ja 12. klass kell 12.00
Salu Kool
3. september kell 10.00
Saue Muusikakool
4. september kell 18.00
Saue Kontserdisaalis

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

lastele. Jõuluheategevusega
on juba liitunud kaks valla
käsitööringi: Lõngakera
Saue linnast ja Nobenäpud
Riisiperest. Esimestel on
kootud 60 paari sokke ja
teised meisterdavad nukke.
Kui sa soovid aidata või
kui sa tead, kes abi vajab, võta
ühendust: Kaire Sildnik, telefon 5559 5228, e-posti aadress
sildnikkaire@gmail.com.
Esimesel fotodest on
6-lapselisest perest Marti,
Elise, Kaisa ja Matis, teisel Kristjan, Kertu, Janek
ja Liisa perest, kus kasvab
viis last. Aitäh, et te lubasite
enda rõõmu asjalike ja vajalike asjade üle vallarahvaga
jagada.
Fo t o d : S i r j e P i i r s o o ,
Tiina Univer.

M

T Ü Proovime
Vähemalt toel
alustab üle valla 70
koolieas, peamiselt suurperede last, uut kooliaastat uue
kooli- või spordikoti ja uute
spordijalanõudega. Oma osa
lisas heategevusse ettevõte
iSport, kes MTÜ-le Adidase
kvaliteetse spordivarustuse
hea hinnaga tarnis.
Kuigi kolm Saue valla
meest-ettevõtet, kes MTÜ
Proovime Vähemalt nime
taga peituvad, ei soovi avalikkuse tähelepanu ja lubavad end vaid nimetada Andruseks, Kauriks ja Linnu
Petsiks, on nad MTÜ-ga
vallalehe veergudel selleks,
et esmalt leida kaasamõtlejaid-toetajaid, kes peagi
tuure koguva jõuluheategevusprojektiga liituks, teisalt
soovivad nad saada infot
abivajajatest üle valla.
MTÜ Proovime Vähemalt heategevus on suunatud

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõud projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena.
1. Vatsla külas Vatslanurme AÜ 9 kinnistul (katastritunnus:
72702:005:0090); 1074 m² 100% elamumaa), määrates tingimused aiamaja laiendamiseks üle 33% selle esialgsest mahust.
Arvamused esitada hiljemalt 10.09.2018 Saue Vallavalitsusse
(Tule tn 7, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee).
2. Alliku külas Instituudi tee 130 (katastritunnus: 72701:001:2072;
4761 m² ärimaa 100%), 132 (katastritunnus: 72701:001:2073; 6380
m² ärimaa 100%) ja 134 (katastritunnus: 72701:001:2075; 8677 m²
ärimaa 100%) kinnistutel, määrates tingimused kaubakeskuse
ja autode kütusetankla ehitusprojekti koostamiseks. Kinnistud
on hoonestamata. Arvamused esitada hiljemalt 10.09.2018 Saue
Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee).
3. Alliku külas Põllu tee 25 kinnistul (katastritunnus:
72701:002:1821); 10972 m² 100% elamumaa), määrates tingimused üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Arvamused esitada hiljemalt 12.09.2018 Saue Vallavalitsusse
(Tule tn 7, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee).
Lähemat informatsiooni tingimuste kohta saab Urmas Elmikult
679 0191, urmas.elmik@sauevald.ee.

Valla koolides ja
lasteaedades hakkab
toitlustama Baltic
Restaurants
ANDRES KAARMANN
ABIVALLAVANEM

Kiili-Paldiski
gaasitorustiku ehitusprojekt kogub tuure
AIN KÖSTER
AS-i Elering
kommunikatsioonijuht

Töövõtja, AS-i EG Ehituse juhatus
esimes Ahto Aruväli.

E

esti-Soome gaasiühenduse Balticconnectori
osana rajatava Kiili-Paldiski gaasitorustiku
ettevalmistused on jõudnud
etappi, kus lähemate kuude
jooksul algavad ehitustööd
pea kogu torustiku ulatuses.
Käimas on projekteerimistööd ja geoloogilised
uuringud. Ehituse ettevalmistusena algas juunis puude
langetamine gaasitoru trassil.
Kaeviku rajamine gaasitoru
paigaldamiseks saab alguse
Pakri poolsaarelt ja juba
augustis-septembris algavad
suuremahulised ehitustööd
gaasitoru rajamiseks paralleelselt kõikides omavalitsustes, mida toru läbib: Kiili vald,
Saku vald, Saue vald, Keila
linn ja Lääne-Harju vald.
Balticconnectori Eesti
maismaaosa torustik peab
kava järgi valmima järgmise aasta oktoobris. See
tähendab ehitajatele tööde
planeerimisel ja läbiviimisel
tõsist väljakutset. Eleringi
korraldatud riigihanke tööde
teostamiseks võitsid ühispakkumisega osalenud Eesti
ettevõtted AS EG Ehitus ja
AS Scanweld ning UAB
Alvora Leedust. EG Ehitus
alustab töödega Paldiskist
Keila suunal, Scanweldi
töömaa on Keilast Paldiski
suunal ja Alvora ehitab

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS

Balticconnectori maismaatorude mahalaadimine 18.
augustil Paldiski sadamas.
Foto: Estfilm Production OÜ

gaasitorustiku Keilast kuni
olemasoleva Kiili liinikraanisõlmeni Sookaera külas.
55 kilomeetri pikkuse Kiili-Paldiski gaasitoru välisläbimõõt on 711 millimeetrit ja
projekteeritud maksimaalne
töörõhk kuni 54 baari. Gaasitoru valmistatakse Venemaal Tšeljabinski tehases ja
torumaterjali esimesed partiid jõudsid Eestisse augustis.
Gaasitorustik keevitatakse
kokku 12 meetri pikkustest
sektsioonidest. Iga sektsioon
kaalub sõltuvalt toru seina
paksusest 1,8-2,6 tonni.
Gaasitrassi ristumiskohtades maanteede, raudteede
ja jõgedega paigaldatakse
gaasitoru horisontaalpuurimise meetodil spetsiaalsetesse kaitsehülssidesse.
P uu r i m istööd kest avad
järgmise kevadeni, kokku
on puurimistööde maht ligikaudu 1,5 kilomeetrit.
Balticconnectori projekti
kohta saab lisainfot Eleringi
kodulehelt: https://elering.
ee/balticconnector

Mida peab Balticconnectori ehitusest teadma maaomanik?
Kõikide trassi äärde jäävate eramaaomanikega on juba ühendust võetud, selgitatud tööde teostamist ja sõlmitud vajalikud
kokkulepped. Tööd toimuvad kindla ajagraafiku alusel ja kõigile maaomanikele korraga ehitus muudatusi kaasa ei too.
Töid tehakse lepingutega kindlaks määratud ajal, mahus ja
standarditele vastavalt ehk ehitustööd toimuvad rangelt eelnevalt kokku lepitud trassikoridoris. Pärast tööde lõppemist
korrastatakse loomulikult ka maa.
Teeme kõik selleks, et maaomanike elukorraldust võimalikult
vähe häirida. Kui maaomanikel tekib küsimusi, on need kõik oodatud Eleringi infotelefonile 715 1222 või e-postile info@elering.ee.
Mille poolest erineb Kiili-Paldiski gaasitrassi ehitus senistest gaasitorustike töödest Eestis?
Balticconnectori gaasitrassi ehitus on viimaste kümnendite
suurim projekt Eestis, mis läbib pea 250 maaomaniku krunti
ja viite erinevat kohalikku omavalitsust. On palju ristumisi
erinevate kommunikatsioonidega, nagu näiteks teed, jõed,
raudteed, sideliinid.
Ehitatava gaasitorustiku pikkus on 55 kilomeetrit ning kokku
tuleb torusektsioonide ühendamiseks teha ligikaudu 6000
suurt täpsust ja kõrget kvaliteeti nõudvat keevitust ning
rajada gaasitorustiku korrosiooni kaitseks katoodkaitse.

Saue vallas kulgeb gaasitrass Tallinna ringtee ja raudtee servas.

Saue Vallavalitsus viis suvel läbi riigihanke Saue vallas asuvates haridusasutustes toitlustusteenuse osutamiseks perioodiks 1. september 2018 – 31. august 2023.
Hankele laekus kaks pakkumist. Pakkumiste hindamisel
võeti lisaks toidupäevade maksumusele arvesse esitatud menüüde vastavust sotsiaalministri määrusele ja toitlustuse korraldamist. Parimaks tunnistati AS Baltic Restaurants Estonia
(BRE) pakkumine.
Parima pakkumise teinud BRE ei ole Saue vallas tundmatu
ettevõte, sest seni on ettevõte korraldanud toitlustusteenuse
pakkumist kõigis endise Saue valla haridusasutustes, samuti
ka Saue Gümnaasiumis.
Hanke võitjana hakkab BRE vastutama ligi 4000 Saue valla
lasteaialapse ja kooliõpilase toitlustamise eest. Hanke hindamisel oli hinnaga võrdseks kriteeriumiks toidu kvaliteet, kaasatud oli Tervise Arengu Instituudi spetsialist.
Endise Saue valla haridusasutuste toitlustamises ei muutu seega lapsevanemate jaoks praktiliselt midagi, sest jätkab
sama ettevõte. Esialgu ei puuduta toitlustuse hange ka Saue
Gümnaasiumit ning Saue lasteaeda Midrimaa, kus on kehtivad
lepingud kuni 30. juunini 2020. Pärast seda liidetakse nimetatud asutused sõlmitud lepinguga.
Mõnevõrra muutub toitlustamise korraldus Nissi ja Kernu
piirkondade haridusasutustes, kus seni on toitlustust korraldanud vallad ise.
Riigihanke üheks tingimuseks oli, et kogu toit valmistatakse olemasolevates köökides ja vald annab vastavalt lepingule
olemasolevad köögid koos sisustusega BRE kasutusse.
Turba lasteaeda jääb erinevalt varasemast jaotusköök. Toit
ise valmib Riisipere lasteaia köögis. Kõige olulisem muudatus
on lapsevanemate jaoks see, et edaspidi sõlmitakse lasteaedades laste toitlustamiseks lepingud ja hakatakse arveldama
otse ettevõttega. Täpsemat infot saavad lapsevanemad oma
asutusest või siis BRE-st.
Lapsevanemate jaoks on oluline info ka toidupäeva maksumus. Lasteaia toidupäeva maksumuseks kujunes hankes 2,15
eurot päevas.
Seni on lapsevanemate omaosalus toidupäeva kohta olnud
üle valla erinev. Odavaim toidupäeva maksumus oli Saue vallas
1,47 eurot ja kalleim Laitse lasteaias 2,2 eurot.
Omavalitsusel puudub küll kohustus lasteaedades toidupäeva maksumust kompenseerida, kuid vallavalitsus on teinud
ettepaneku lastevanemate makstavad tasud üle valla ühtlustada ja seda sisuliselt senise madalaima tasemeni.
Lasteaia toidupäeva maksumuse kinnitavad vastavalt seadusele
lasteaedade hoolekogud. Vallavalitsus teeb hoolekogudele ettepaneku kehtestada toidupäeva maksumus hankejärgsel hinnal.
Toidupäeva maksumus lapsevanematele, kellel aasta lõpu
seisuga elukohaks Saue vald, oleks eeloleval õppeaastal 1,5
eurot, vahe tegeliku toidupäeva maksumusega kompenseeritakse vallaeelarvest.
Põhikoolides toetatakse koolilõunat riigieelarvest 1 euroga.
Baltic Restaurantsi pakutud koolilõuna maksumus on 1,29 eurot ning toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe kompenseeritakse vallaeelarvest.
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Heategu: 70 lapsele vallas
kooli- või spordikott ja
spordijalatsid

Saue valla
ametlikud teated
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Noortekeskuse kunsti- ja
seikluslaager - juba 21. kord!
Kus saab tänapäeva linnalaps oma kätega päris asju teha? Saue Noortekeskuse Pivarootsi kunsti- ja seikluslaagris saab.
2.-9. juulini toimunud laagris osales 70 noort vanuses 8 kuni 17 aastat.
Kõik õmblesid särke ja kikilipse, valmistasid kauni Eesti laualipu, et tähistada meie 100. sünnipäeva, taaskasutustunnis
meisterdasid kahest vanast plastpudelist mastide-purjedega katamaraani ja palju väiksemaid asju.
MONIKA LIIV
Noortekeskuse noortejuht

Kas tead, et lennuvägi ei
koosne ainult lenduritest
ja lennukitest?
Meil käis külas USA Euroopa Õhuväe orkester
Wings of Dixie. Pärast kontserti toimus ühismusitseerimine, õpetasime ameeriklastele selgeks meie populaarse
suvelaulu „Kauges külas“.

Kas tead, et „ulakad” poisid oskavad laulda ja luuletada?
Omaloominguõhtul Pivavisioon saime kuulda nende
enesekriitilisi ja humoorikaid luulet usi. Lisaks
laagriliste laul, tants ja pillimäng.
Kas tead, et öösel puhub
tuul teistmoodi?
Ja puude kohin teeb südame

alt külmaks ja krõbin metsas paneb fantaasia tööle meil toimus kesköine seiklusrännak.
Kõiki meie laagripäevi
elavdas Salasõbra mäng
Mängu alguses loositi igale
lapsele ja kasvatajale keegi
laagrilistest salasõbraks,
kellele ta võis iga päev
väikseid tähelepanuavaldusi-kingitusi teha: luuletused,

omavalmistatud vidinad,
metsas korjatud maasikad
jne. Head teha on hea!
Kui laste käest uurida, miks
nad tagasi tulevad, on vastus alati üks: seltskond,
tuttavad kasvatajad ja Pivarootsi ilus laager. Noored ja
noortekeskuse töötajad ei
kujuta oma suve ilma selle
laagrita enam ettegi.

Kas tead, et Päästeamet ei
kustuta ainult tuld?
Põneva spordi- ja veepäeva
kor raldasid meile Päästeameti Läänemaa osakonna Haapsalu komando
päästjad. Kõik said läbi
teha noor päästjate k utsevõistluse takistusraja,
mille järgi võtavad noored
mõõtu suurtel rahvusvahelistel võistlustel. Pingelise
võistluse lõpetas karastav
veepidu.

Fotod: Saue noortekeskus

Noor omakandi reporter-toimetaja Ege Tamm peab tööd
vaheldusrikkaks, pingeliseks ja värvikaks
KÜSIS TIINA UMBSAAR

E

ge Tamm alustas oma
esimest haridusteed
Turba lasteaias 2-aastaselt, järgnes Turba põhikool.
Mis aastal ja mis eriala
lõpetasid Tartu ülikoolis?
Sel suvel lõpetasin Tartu ülikooli bakalaureuseõpingud
ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal.
Kas ülikoolis õppides olid
mures ka tulevasel tööturul läbilöömise pärast?
Kas oli kindlaid eesmärke
milleni jõuda?
Eks ma ikka mõtlesin sellele,
et kus ma kunagi töötada
võiksin, aga pidevalt painavat muret ei selle pärast
ei olnud. Minu eesmärk oli
käia võimalikult palju praktikal, et õpingute kõrvalt
näha, kuidas ajakirjanikud ja
toimetused päriselt töötavad.
Niisiis käisin mitmel suvel
praktikal Eesti Päevalehes
ja „Aktuaalses kaameras“.
Lõin kaasa ka mitmetes erialastes ettevõtmistes teiste
ajakirjandustudengitega.
Lootsin, et saan tulevikus
teha tööd, mis on vaheldusrikas, meeldib mulle ja kõnetab inimesi.
Millise kraadi omandasid
ja kas soovid edasi õppida?

Omandasin bakalaureusekraadi ja septembris alustan samal erialal magistriõpinguid. Otsustasin edasi
õppida, sest tunnen, et mul
on vaja omandada rohkem
teoreetilisi teadmisi, et oma
tööd ka praktikas mõtestatult
ja eesmärgistatult teha.
Mis oli su lõputöö teema?
Minu bakalaureusetöö teema
oli „Süü ja vastutuse hajutamise võtted ministrite keelekasutuses“. Töö teema ja
seetõttu ka selle tegemine oli
minu jaoks väga huvitav ning
pani mind rohkem mõtlema
sellele, mida meile avalikus
ruumis tegelikult öeldakse
või ütlemata jäetakse. Mõistagi on sellest suurt kasu ka
minu töös ajakirjanikuna,
mil kokkupuuted ministrite
ja poliitikutega ei ole harvad.

Tartu ülikoolis toimub tunnustamissüsteem, seda nii
õppejõudude kui üliõpilaste
poolselt. Olid tunnustatud
kahe õppejõu poolt. Mida
nad sinu töö puhul eriti välja
tõid või oli see hoopis eduka
õppetöö eest?
Selline tunnustamine toimub
igal kevadel minu eriala hõlmavas instituudis ehk ühiskonnateaduste instituudis.
Õppejõud saavad nimetada
üliõpilase, kes neile kuidagi
silma on paistnud. Seda näiteks nii heade õpitulemuste
kui ka aktiivsuse eest. Põhjendusi tunnustamisega ei
kaasne, mistõttu ei oska ma
ka öelda, mille tõttu täpselt
mind seal nimetati.
Mis ajendas sind valima
just seda eriala?
Läksin ajak ir jandust ja
kommunikatsiooni õppima
üsna ju huslik ult. Tegin
küll keskkoolis koolilehte,
kuid suur t kok kupuudet
ajakirjandusega mul polnud. Kui aeg oli otsustada, valisin laual olevate
variantide seast eriala, mis
kõige vähem kahtlusi tekitas. Õnneks valisin hästi.
Tagantjärele vaadates ei
näegi ma end praegu muus
vald kon nas teg utsemas.
Ajakirjaniku töö on piisavalt vaheldusrikas, pingeline ja värvikas, nagu mulle
praegu sobib.

Kas Tartu töökohana oli
sinu teadlik valik?
Alustasin tööd „Aktuaalses
kaamera“ Tartu- ja Jõgevamaa korrespondendina kolmanda kursuse alguses. Kuivõrd käisin samal ajal Tartus
ülikoolis, oligi mugav just
Tartus töötada. Olin selle
võimaluse üle väga õnnelik
ja mõistsin, et ühe ajakirjandustudengi jaoks on suur
privileeg kajastada Eesti
vaadatuimas uudistesaates
kahe maakonna sündmuseid. Ühel ajal üliõpilase ja
töökohustusi täita oli üpris
suur väljakutse. Õppisin
hoolikalt aega planeerima ja
lõputööd kirjutasin paljuski
unetundide arvelt. Samas
polnud see midagi ületamatut või jubedat, sest pigem
ikka palju tegemist kui üldse
mitte.

pondent on toimetuse töötaja,
kes teeb tööd talle määratud
piirkonnast. Kuivõrd mina
tegin „Aktuaalses kaameras“
lugusid Tartu- ja Jõgevamaalt,
siis ongi mõlemad nimetused
õiged. Homsest (13. augustist)
alustan tööd saates „Radar“,
kus olen reporter-toimetaja.
Uues töös tuleb ümber harjuda ka teise formaadiga.
Mul ei ole kindlaid eeskujusid, kelle moodi töös ja
tegemistes püüan olla. Pigem
proovin kõigilt tegijatelt
midagi kõrva taha panna.

Kas ERR-i pääsemine eeldas kõva konkurssi?
Käisin „Aktuaalses kaameras“ praktikal. Juhuste kokkulangevuse tõttu oli just
minu praktika lõpus tarvis
Tartusse korrespondenti.
Niisiis mulle see pakkumine
tehtigi.

Kui palju on sul endal
valida teemade osas, mida
kajastad?
Enamik minu kajastatud teemadest ongi minu enda valitud. Teinekord tulevad teemad
ka päevatoimetaja ja toimetusega mõtteid vahetades. Tugev
toimetus on noorele reporterile hea tugisüsteem, kus
erinevaid mõtteid põrgatada
ja nende üle arutleda. Sealjuures ei tohi aga unustada ka
ise panustada. Nii eeldatakse
reporterilt, et tal on maailmas
toimuvaga kursis, leidlik ja
suudab ka keerulistest teemadest läbi närida.

Kas sul on eeskujusid
reporterina, korrespondendina? Kuidas on õige
ametinimetus?
Reporter on klassikaline uudiseid tegev ajakirjanik. Korres-

Kas inimesi rääkima panna
ja avada on sinu jaoks lihtne?
Kuidas tuled toime „ei“ ütlemisega?
Mul ei ole sellega eriti probleeme olnud. Minu praegune

kogemus on näidanud, et kui
oled ise inimestega siiras ja
sõbralik, on ka neil keeruline
sinuga tõre või kuri olla. Eks
see oleneb muidugi ka teemast, millest parasjagu juttu
on. Konfliktseid lugusid tehes
kohtab pahameelt rohkem
ja siis öeldakse rohkem ka
„ei“. Samas ka näiteks neutraalsete või lõbusate lugude
puhul ütlevad inimesed „ei“,
sest hirm eetris olla võtab nii
mõnelgi otsaeseise märjaks.
Tavaliselt proovin siis selgitada, millist lugu ja miks ma
teen ning miks tema võiks
või peaks seal kõnelema.
Vahel see aitab, vahel mitte.
Mõjud ekraanil positiivse
ja siirana, see nõuab teatavat enesekindlust. Kas oled
end selles osas pidanud koolitama või tuli kõik lihtsalt?
Alguses oli ikka keerulisem, sest olin ebakindlam ja
muretsesin palju.
Kas on tulemas ka oma
saade?
Nagu juba ka kirjutasin,
siis alustan homsest tööd
saate „Radar“ toimetuses.
„Radari“ toimetuses on lisaks
peatoimetaja Kärt Anveltile
veel kuus toimetajat, kes saatesse lugusid teevad. Nendeks on Eeva Esse, Robert
Kõrvits, Jüri Butšakov, Jekaterina Minkova, Stass Kuznetsov ja nüüd ka mina.

Saue päevakeskuse juures
tegutsev Saue Seeniorteater
alustab sügisest viiendat hooaega.
Näiteringi ja ühtlasi seeniorteatri
juhendaja on Virko Annus.
LIIIVI LENTS

V

irko osaval juhtimisel on valminud
hulgaliselt kavasid
erinevateks tähtpäevadeks,
mõned lühinäidendid ja kaks
täispikka teatritükki. Kui
„Uljast neitsit” mängiti pea
terves Eestis kümneid kordi,
siis „Ärtu- ja potimäng” on
veel värske ja alles kogub
jõudu, et mööda Eestit tuuritada. Mõlema näidendiga
osales teater külateatritefestivalil.
Tänavu oli XVIII külateat r ite festival 10.-12.
augustil Saaremaal. Ühtekokku osales 35 harrastusteatrit Eestist ja Soomest.
Žürii oli muljetavaldav:
Leila Säälik ja Külli Reinumägi olid teada-tuntud näitlejad, pealtvaatajate hulgas
oli Andres Ots.
Seeniorteatri esinemispaik oli Kärla kooli saal, hästi
omapärane ja avatuses meie
teatritükile lausa loodud.
Trupi suureks üllatuseks ja
heameeleks olime me juba

omajagu tuntust kogunud
ning vaatajaid oli saalis hoopis rohkem, kui oodata oleks
osanud. Olime väga meelitatud, kui Andres Ots ja teiste
teatrite näitlejad tänasid ning
kiitsid.
Festivali žürii leidis peale
kiidusõnade ka õpetussõnu juhatusi ja nõuandeid kogunes üksjagu. Seda suurem
oli meie rõõm ja üllatus, kui
selgus, et sellel aastal saime
lausa kaks näitlejapreemiat.
Tiiu Vallimaal hakkab
näitlejapreemia saamine
traditsiooniks saama: ta on
nüüd juba kahekordne laureaat.
Seenior teat r i juu nior
Terje Menert oli teine laureaat. Terje osa teatritükis
kujunes eriti keeruliseks,
sest ta osales nii poti- kui
ärtumängus ja pidi vahepeal
täieliku ümberkehastuse
tegema.
Septembrist alustab näitering ja seeniorteater uuesti
proovidega. Sellel aastal on
kavas „Ärtu- ja potimänguga” veel mööda Eestit

Turba kultuurimaja memmede tantsurühm Haspel,
kelle koosseisu sel puhul kuulus ka Vasalemma
rühma Lepalinnu tantsijaid, käis juuli alguses
Klaipedas, et kaasa lüüa suurel tantsupidustusel
– Euroopa seeniortantsu festivalil. Pidustused olid
korraldatud Leedu 100. aastapäeva tähistamiseks.
Oluline on siinkohal märkida, et sellele suurele
festivalile kutsutakse ja just Haspel sai Eestimaalt
välja valituna kutse.
Enn Kasemaa isana ja Tiiu Vallimaa emana ärtumängus.

Milvi Metsoja (seisab) ja Terje Menert potimängus. Terje on ümber
kehastunud Liinaks, kes algul tundub pahatahtliku mammi ohver, aga pärast hoopis saab mammist ohver.
Fotod: Virko Annus

tuuritada ja siis uus näidend
välja tuua.
Endiselt on oodatud uued
näitlemise huvilised, eriti
mehed!

Lauluklubi Metsalilled
esimene juubel

Tulge meid vaatama ja
osalema. Külateatri mõõdu
anname juba välja, nagu
ütles Virko Annus.

Tallinna
ja Harju
huvikoolid
said ligi 43 500
eurot toetust

Ingrid Bärenklau, tantsija: „Vastuvõtt oli väga sõbralik ja läbimõeldud, korraldatud oli mõnus majutus ja toitlustamine.
Esinesime kolmel kontserdil nii ühistantsude kui ka
seitsme soolopalaga. Publik elas meie tantsudele väga
kaasa. Oldi üllatunud, et naised, kes pole enam esimeses
nooruses, tantsivad nii hoogsalt, temperamentselt ja heatujuliselt.
Visadust ja head tuju oli tõesti vaja, sest mõlemad Klaipeda hommikud algasid uute tantsude õppimisega meie
ühiselamu hoovis. See oli vajalik, et saaksime kaasa lüüa
õhtusel suurel ühistantsupeol.
Saime hakkama ja täiendasime oma repertuaari mitme
toreda looga.
Kõik festivalipäevad olid lakkamatut tantsu nii täis,
et kippusime tantsusammul liikuma isegi siis, kui sööklas
praetaldrikut lauale viisime.
Elamusi pakkusid säravates kostüümides kõhutantsijad,
erinevates rahvuslikes rõivastes esinejad ja vägev rongkäik
suurepärase orkestriga, kes ka Klaipeda päevad ka pidulikult avas.
Meie värvikad rahvariided said mitmel korral kiituse osaliseks. Sellest tundsime muidugi siirast rõõmu.
Laupäeva hommikul oli võimalus Klaipeda elugagi pisut
tutvust teha: meie päevakavasse mahtus käik turule ja lühiekskursioon koos ilusa vaatega merele. Imetlesime mitmeid Klaipedat kaunistavaid pronksskulptuure ja purjekaid
kai ääres.
Väga meeleolukalt oli korraldatud lõpupidu ja autasustamistseremoonia, kus ilmnes leedukate huumorimeel.
Sõlmisime uusi tutvusi ja keerutasime ülemeelikult tantsu
vastleitud sõpradega toredate muusikute saatel.
Oleme väga tänulikud oma säravale tantsuõpetajale Mari
Tompile, kes jõudis meile selgeks teha aukartustäratava
tantsurepertuaari ja pakkuda nõnda tantsurõõmu, mis on
üks elurõõmu tugisambaid.“

ENTK

5-aastane lauluklubi Metsalilled käib koos kord kuus.
MARE KASK
Lauluklubi president

2

0 02. aastal alust a s Saue huv i ke s kuse juures tegevust
naiskoor Katrin Järvlepa
juhendamisel. Osalejate
vähesuse tõttu lõpetas see
tegevuse 2004. aastal ja jätkas lauluklubina 2005. aasta
septembris.
K lubi teg ut ses Saue
gümnaasiumi suures saalis.
Istuti väikeste laudade ääres.
Mõnikord, kui saal vaba ei
olnud, lauldi gümnaasiumi
lauluklassis. Kooli ruumides
tegutses lauluklubi kuni 25.
aprillini 2013.

Sama aasta 13. septembril
alustas lauluklubi Saue päevakeskuse ruumides Piret

Klubi juhendab Piret Kuld.
Fotod: Tiina Univer

Kulla juhendamisel.
Lauluklubi käib koos kord
kuus, nimekirjas on 27 inimest. Märtsist 2015 kannab
klubi nime Metsalilled
Lauluklubil on mitmeid
traditsioone. Alustame lauluga, mis on saanud lauluklubi hümniks. Ka lõpulaul on pidulik. Õnnitleme
sünnipäevalapsi ja laulame
nende lemmiklaule. Klubi
on neljal korral külla kutsunud Laagri Veskitammi
lauluklubi. Päevakeskuse
ringide kevadpeost on osa
võetud viis korda. 2016.
ja 2017. aasta detsembris lauldi jõululaule Saue
kirikus.

Eesti Noorsootöö Keskuse
(ENTK) korraldatud Varaait vol
14 konkursiga sai huviharidusele ja -tegevusele suunatud
17 projekti toetust ligi 43 500
euro ulatuses.
Saue vallast leidis 2000
euroga toetust Laagri Huvialakooli projekt „Tehnoloogiaõpetuse tundide ja tehnika huviringide täiustamine
CNC freespingi baasil“ ja 1100
euroga Saue Muusikakooli
projekt „Tšellode soetamine
Saue Muusikakooli keelpilliosakonna arendamiseks“.
Tähtajaks laekus ENTK-le
üle Eesti kokku 113 projektitaotlust kogusummas ligi 420
000 eurot. Toetust sai taotleda õppevahendite soetamiseks-renoveerimiseks, litsentsitasude katmiseks või
uudsete infotehnoloogiliste
lahenduste kasutuselevõtmiseks.
Projektikonkursi eesmärk
on luua noortele rohkem valikuid loome- ja arengupotentsiaali avamiseks.

Naiste värvikad rahvariided said mitmel korral kiituse
osaliseks.

Erinevad kostüümid näitavad, et tantsurühm saab hakkama
eri stiilis repertuaari esitamisega. Fotod: Mari Tomp
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Seeniorteater leidis
tunnustust

Haspel tähistas
Euroopa
seeniortantsufestivalil
Klaipedas Leedu
100. aastapäeva
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Maidla lugu – ääremaast
tegusaimaks külaks piirkonnas
Maidla külas kadus 1995. aastal pärast Pärinurme
Ühistu laialiminekut päevapealt igasugune palgatöö.
Tehnika müüdi maha, farmid jäid tühjaks, bussiliiklus
lakkas olemast ja kool oli juba ammu enne suletud.
Kui ühistu tegevuse lõpetas, tõmmati seinast välja
küla ainuke telefon. Olime muutunud Harjumaa
ja Saue valla mahajäetud ääremaaks, asudes
ainult 25 kilomeetri kaugusel Tallinnast.
MARGIT MITT

Rahvas elas ja otsis väljapääsu tekkinud olukorrast
Küla jaoks kardinaalne muutus toimus 23. veebruaril
2003, kui külakoosolekul
otsustati luua MTÜ Maidla
Külaselts. Asutamisega oli
loodud organ vallavalitsusega suhtlemiseks.
Asutajate koosoleku kutsus kokku Maire Pentikäinen.
MTÜ Maidla Külaselts
haldusesse kuuluvad Maidla
ja Pärinurme külad, kokku
on kahes külas 279 elanikku.
Külaseltsil on täna 65 liiget. Paljud aktiivsed inimesed, kes kaasa löövad, pole
seltsi liikmeks astunud.
Kui külaselts alustas, kuulus koolimaja Saue vallale
Külaseltsi ü ks esimene
samm oligi Saue vallavalitsusega üürilepingu sõlmimine endise koolimaja
kasutamiseks külakeskusena sümboolse tasu eest
10 krooni kuus. Tänaseks
päevaks on külaselts saanud
majad Saue vallalt tasuta
pikaajalisele rendile, külakeskuse kompleksi kuulub
lisaks peamajale ka kõrvalolev suurem peomaja.
Samal aastal võttis külakoosolek vastu ka otsuse
nimetada Maidla koolimaja
ümber Maidla seltsimajaks,
aga eks vanad harjumused
ole rasked kaduma ja nüüd,
15 aastat hiljem öeldakse
ikka siin-seal koolimaja.
2004. aastal toimus üle
pikkade aastate esimene
suurem pidu, küla jaanituli.
Sündmuse tegi eriliseks
Saue valla toel soetatud
lipumasti esimest korda lipu
heiskamine.

Asusime k irjutama
Euroopa Liidu projekte
Kuna seltsimaja oli kehvas
seisukorras, oli kiiresti vaja
teha remonti. Asusime kirjutama Euroopa Liidu projekte.
Esimesena sai Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt (PRIA) 2005.
aastal heakskiidu seltsimaja
katuse vahetamine. Projekti
autorid olid Valter Grünberg
ja Aavo Mitt.
Kui hoonele sai korralik katus peale, hakkasime
otsima võimalusi maja renoveerimiseks, mis algas 1.
augustil 2006. Rahastasid
PRIA ja Saue vald.
Samal ajal üldehitusega
paigaldas OÜ Kliimaseade
hoonele k üt tesüsteem i,
maasoojuspumba. Kütte
projekti rahastasid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
(EAS), Saue vald ja Maidla
külaselts. Mõlemad ehitusprojektid kirjutas Ene Mitt.
2008. aastal sai mõeldud, et üks õige küla vajab
ikka korralikku külatähist.
Mõeldud-teht ud. Samal
aastal tõid külamehed Aivar
Kontus ja Marko Peterson
järve nurka suure kivi, 2009
lisandus suurtähtedega kiri
Maidla, mille autor on tollane külavanem Aavo Mitt.
Seltsimaja jäi kitsaks
Seltsimaja remondist oli juba
kolm aastat möödas ja kooskäivat rahvast palju, nii jäid
ruumid kitsaks. Hakkasime
otsima võimalusi kõrvalhoone remondiks.
16. oktoobril 2009 algasidki Maidla seltsimaja
kõrvalhoone remonttööd.
PRIA andis remondiks 70%
ja Saue vald omaosalusena
30% projekti maksumusest.
Projekti kirjutas Ene Mitt.

2009 oli Maidla küla jaoks
väga tegus ja hea aasta
Valmis palkidest bussijaam,
mis sai üles pandud oma
küla noorte abiga. Raha selleks saime kohaliku omaalgatuse programmist (KOP)
ja Saue vallast.
Samal aastal võitis Maidla
küla Harjumaa ilusaima küla
konkursil esikoha.
2010. aastal tunnustas
vabariigi president Toomas
Hendrik Ilves Pärnus kontserdimajas ilusate külade ja
kodude omanikke. Ilusa küla
tiitli võttis vastu külavanem
Aavo Mitt ja kaunima kodu
tiitel tuli ka Maidla külla Tiigari talule, mille peremees
on meie praegune külavanem
Margus Reintam.
Valmis laululava ja tantsuplats
Külakeskuse õuel oli 2010.
aastal alles veel vana saun,
aga kuna polnud plaanis
hakata külasauna pidama,
võtsime eesmärgiks see lammutada ja ehitada korralik
laululava koos tantsuplatsiga.
19. aprillil 2010 algaski
Maidla laululava ehitus, rahastajaks PRIA ja Saue vald. Projekti kirjutas Ene Mitt.
Laululava valmis täpselt
2010. aasta jaanipäevaks,
esimene esineja, kes Maidlas
laulukaare all laulis, oli Birgit Sarrap. 2011. aasta suvel
võõrustas meie küla Koit
Toome akustilist kontserti
„Mälestused“.
10 aastaga tegusaimaks
külaks piirkonnas
2013. aastal täitus Maidla
Külaseltsil kümnes tegutsemisaasta. 10 aastaga olime
me saanud lahti ääremaa
staatusest ja saanud tegusaimaks külaks piirkonnas.

Küla linnulennult.

Maidla paisjärve korrastus algas kohalike elanike
soovist
Et meil jaksu ja tahtmist
jagus, sai võetud ette uued
kohad külas, mida korda teha.
Piirkonna kõige tuntuma ujumiskoha, Maidla paisjärve
korrastus algas kohalike elanike soovist. Alguses käisid
kõik oma masinate ja jõududega järveäärt niitmas ja nii
mitmed suved järjest.
Järve ümbrusest sai korjatud palju suuri prügikotte
prahti kokku, aga mida rohkem ja järjepidevalt koristatud sai, seda kultuursemaks
läksid ka külastajad.
Lisasime omalt poolt
pinke ja lillepostamente,
aga kahju on tõdeta, et leidus inimesi, kes varastasid
ja põletasid ning ei hinnanud
seda, mida tehtud oli.
Meil trotsi jagus. Lisasime
pidevalt asju juurde, kuni
ühel hetkel need püsima jäid.
Praeguseks on võtnud
Saue vald järveümbruse
suvise niitmise ja prügikoristuse enda kanda. Ja just
Saue valla abiga olemegi
viimastel aastatel saanud
piirkonda väga palju arendada ilusaks suvituskohaks.
Järgnevatel aastatel loodame lisada juurde veel nii
mõndagi põnevat. Maidla
paisjär ve arendamisega

Külatähis.

tegelevad külast Kaido Kivisilla ja artikli autor.
Maidla terviserada
Maidlast neli kilomeetrit
Kiisa poole sõita jääb tee
äärte Maidla suvilate piirkond. 2016. aastal tekkis
Key Smirnova eestvedamisel plaan hakata rajama
Maidla terviserada.
Maidla terviserajal on
600 meetri pikkune jooksurada, mis lumerohkel talvel
kohandatakse suusarajaks,
murukattega jalgpalliväljak
ja liivakattega võrkpalliplats.
Lisaks on olemas inventar
võimlemiseks ja laste mänguväljak.
Kompleksi väljaehitamine
pole just lihtne ettevõtmine
olnud

Tõin välja erinevad suuremad projektid, aga on kirjutatud kümneid väiksemaid,
millega on saadud suurendada külaseltsi pakutavaid
teenuseid oma elanikele.
Terve sellise kompleksi
välja ehitamine pole teab
mis lihtne ettevõtmine olnud:
palju on peetud koosolekuid,
käidud lubasid küsimas, kirju
kirjutatud, pead murtud,
muretsetud, aga pärast lõpptulemust nähes ei oma see
eelnev enam mingit tähtsust.
Külavanem, külakogu ja
MTÜ
Maidla külas on algusest
peale olnud olemas külavanem, külakogu ja MTÜ
juhatus. Siin kohal võib tekkida küsimus, mis neil kõigil
vahet on.

MAIDLA
SELTSIMAJA
www.maidlakyla.ee
www.facebook.com/Maidlakyla/
Hinnakiri:
Ruum
1h
24h
Peamaja
20€ 100€
Kõrvalmaja 20€ 100€
Kõrvalmaja+köök
25€ 150€
Kogu kompleks		
30€ 200€
Külakeskuse kompleks. Fotod: Maidla Külaselts, Sirje Piirsoo

Terviserada.

Kohalik kultuurikeskus
ongi Maidla seltsimaja
Maidla külas on säilinud
kolm traditsioonilist Eesti
talu, kus kõik tööd tehakse
ära oma perega. Atto talu
tegeleb piimakarjakasvatusega, Maidla Mõisa talu ja
Maidla Sillaotsa talu teraviljakasvatusega.
Maidla ja Pär inu r me
külad paiknevad looduslikult ilusas kohas, kus maja
pole majas kinni, vaid talude
vahele jääb palju põlde, kõrgeid metsi ja niitusid. Peamised eluks vajalikud teenused
on võimalik kätte saada, sõites külast välja.
Põhikool, raamatukogu
ja kauplus asuvad Ääsmäel,
lähim raudteejaam seitsme
kilomeetri kaugusel Kiisal.
Bussile saamiseks tuleb
kuidagi jõuda Ääsmäele,
Kiisale või Hagerisse.
Suurem osa tööealisest
elanikkonnast töötab väljaspool küla. Lasteaias ja koolis
käivad lapsed kas Ääsmäel
või Kurtnas.
Kohalik kultuurikeskus
ongi Maidla seltsimaja, kus
toimub igal nädalal kunstiring ja jooga treening.
MTÜ Maidla Külaselts on
korraldanud palju erinevaid
üritusi: vastlapäevi, naistepäevi, emadepäevi, suvelõpuüritusi lastele, isadepäevi,
jõulusid, jaanipäevi. Oleme
külla kutsunud väga palju
erinevaid esinejaid. Toimunud on väljasõite nii lastele
kui eakatele. Küla suuremad üritused on leidnud
alati kajastust ka vallalehes
ja kodulehel.
Kõige populaarsem ja
rahvarohkem üritus on meie
küla jaoks jaanipäev. Alati
peame kõrvaloleva põllu
omanikult Toomas Trässilt
põldu parklaks laenama, sest
autod ei mahu muidu ära.
Maidla küla tasuks kindlasti uudistama tulla suvisel
ajal, kui on võimalik järves
ujuda ja imetleda meie kaunist loodust. Seltsimaja õuel
on lastele olemas mänguväljak ja kes otsib sportlikumat
tegevust, saab külastada
Maidla terviserada.
Seltsimaja – suurepärane
koht erinevate sündmuste
tähistamiseks
Maidla külaseltsil täitus
sellel aastal 15. tegutsemisaasta. Selle ajaga on
palju ära tehtud ja paljut
annab veel teha. Kõike 15
aasta jooksul toimunut pole
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Külavanem esindab küla
elanike ühiseid huve ja on
kogukonna üks eestvedaja.
Kü la kog u s se k uu lub
Maidla ja Pärinurme küladest üheksa aktiivset liiget,
keda informeeritakse esmaselt kiiretes ja jooksvates
küsimustes, mis ei nõua
küla üldkoosolekut, et saada
kiiresti vastuseid. Külakogu
liikmed käivad aktiivselt
aitamas ja on eeskujuks teistele külaelanikele.
MTÜ juhatuse puhul on
tegu juriidiliselt vastutava
organiga, kes juhib igapäevaselt külaseltsi tegevust.
Lisaks on meil asutamise
algusest peale olemas oma
küla raamatupidaja Terje
Jaup.
Kogu tegevus meie külas
seisab ü leval i n i mest e
vabatahtlikul tööl ja soovist kogukonna hüvanguks
midagi ära teha.

Jaanituli.

Maidla koolimaja ajalugu
Maidlas valmis talupoegade eestvedamisel esimene koolimaja 1872. aastal. Ehitusmaterjali ja
krundi andis mõis. Koolis õpetati eesti keelt, kalligraafiat, rehkendamist, geograafiat, usuõpetust, laulmist ja alates 1877. aastast ka vene keelt.
Selle koolimaja iga oli lühike, maja süttis 1893. aasta lõpul või 1894. aasta alguses vigase
korstna tõttu põlema.
Kaheksa aastat oli Maidla koolimajata. Lastel tuli käia kas Sutlema või Ääsmäe koolis.
Tänaseni Maidla külas säilinud koolimaja valmis 1902. Õppeaineteks olid eesti keel, ilukirjandus, rehkendus, piiblilugu, katekismus, kirikulaulmine, vene keel, turnimine, laulmine ja
geograafia.
Aastatel 1881-1884 algas venestamispoliitika ja Eesti koolides seati sisse vene keele õpe.
Näiteks geograafia ja ka rehkenduse õpetamine toimus venekeelsete raamatute abil. Lapsed pidid
koolis rääkima vene keelt ja selline kord kehtis kuni 1917. aastani.
Maidla kool oli ka küla kultuuri edendaja. Maidla segakoor asutati 1912. aastal. Kultuuriüritused jäid soiku 1914. aastal, kui algas I maailmasõda. Õpetajad mobiliseeriti sõjaväkke ja
1917-1918. aastal koolis õppetööd ei toimunud, sest vene sõdurid muutsid Maidla koolimaja
kasarmuks.
Saksa okupatsiooni ajal 1918. aastast hakati koole üle viima saksakeelsele õppele. Kuid 1918.
aasta novembris koos Eesti Vabariigi loomisega sai koolides üle minna emakeelsele õppele.
Siitpeale algas ka hoogne tõus. Koolis tõsteti kohustuslik õppeaeg neljale aastale, hiljem kuuele
aastale.
1923/24 oli koolis kokku 50 õpilast.
1924/25 45 õpilast.
1938 rajati kooliaed ja ehitati väliklosett. Istutati ilupuid, viljapuid, marjapõõsaid. Koolimaja
oli küla seltsielu keskus, korraldati rahvapidusid ja koosolekuid. Rahvarohked olid jõulupeod.
1940/41 nõukogude võimu kehtestamisega muutusid ka õppekavad ja koolikord. Uue õppeainena tuli juurde vene keel ja muutus ajaloo käsitlus.
1941/44 muudeti taas koolikorraldust ja õppekavasid ning koolis hakati vene keele asemel
saksa keelt õpetama.
1944/45 nõukogude võimu taaskehtestamisega ilmusid taas jälle uued õpikud ja raamatukogust kõrvaldati ebasoovitav kirjandus.
1946/47 õppis koolis 32 õpilast. Kehtestati koolikohustus 7 aasta vanuselt kuni mittetäieliku
keskkooli lõpetamiseni (7 klassi) või 16-aastaseks saamiseni. Pärast kollektiviseerimist oli
Maidla kooli krundi suurus 15 000 m2, sellest külvi all väike katseaed 95m2 ja
spordiväljak 10 000 m2.
1969-1975. aastate väikekoolide likvideerimise käigus suleti Maidla kool.
1975-1886 oli kool sügistööde ajal šeffide toitlustuskoht.
1986 tehti koolimaja remont ja kohandati hoone õpilasmalevlaste majutamiseks.
1991-2003 hoidis majal silma peal Linda Grünberg.
23. veebruaril 2003 asutati MTÜ Maidla Külaselts. Koolimaja nimetati ümber seltsimajaks.

võimalik kahjuks kirja panna,
sest siis peaks trükkima kohe
mitu vallalehte. Aga loodan,
et see jutuke andis väikse ülevaate meie külast. Kellel on
soovi rohkem teada saada,
on võimalik uurida infot meie
kodulehelt.
Lisaks on Maidla seltsimaja tänu oma looduskaunile asukohale suurepärane
koht erinevate sündmuste
tähistamiseks. Olete meile
oodatud, olgu tulemas sünnipäev, pulmad, firmapidu
või seminar.
Peamaja suur saal mahutab ligikaudu 50 inimest.
Olemas on köök toiduvalmistamise võimaluse ja
nõudega. Seltsimaja hoovil
asub kõrvalhoone, mis on
sobilik üritusteks 80-100
i nimesele, võimali k on
kasutada piljardi- ja lauatenniselauda. Lisaks on
territooriumil laululava ja
mänguväljak. Maidla seltsimaja rentimisega tegeleb
Liina Siig, kontakt juhatus@maidlakyla.ee.

Saue-Jõgisoo
Haridusselts
Saue-Jõgisoo Haridusselts

kiidab ja
kiidab
jatänab
tänab

kõiki kogukonna toimetamistes
kõiki
kogukonna
toimetamistes
Saue-Jõgisoo
Haridusselts
kaasalööjaid

kaasalööjaid
kiidab
ja tänab

Aare Vaalma, Ado Mälton, Aili Kastehein, Aino Lehtmets, Anne Kalda, Annes Kabel,
Anu Joon, Anu Pilder, Ants Tali, Ants Uus, Birgit Suuder, Edith Suuder, Eero Särak,

Aare Vaalma,
Ado Mälton,
Aili Kastehein,
Aino Lehtmets,
Anne
Kalda,Eve
Annes Kabel,
Egle Kõrvas,
Elle Kulm, Ellen
Karu, Emilia Martin,
Epp Meremaa,
Erki Kalmus,
kõiki
kogukonna
toimetamistes
Anu Joon,
Anu
Pilder,
Ants
Tali, Ants
Uus,Heidi
Birgit
Suuder,
Suuder,
Eero Särak,
Rammo,
Geelia
Landes,
Hanna-Mai
Sildam,
Landes,
Helmi Edith
Niin, Hillar
Joon, Imbi
Aaslav-Kaasik,
Indrek
Nurk,
Iren
Haljand,
Ivar
Pajula,
Ivika
Suigusaar,
Jaanus
Vallsalu,
Egle Kõrvas, Elle Kulm, Ellen Karu,
Emilia Martin, Epp Meremaa, Erki Kalmus, Eve
kaasalööjaid
Juri Nurmekann, Jüri Treufeldt,
Kaidi Peet, Kairi Rondo, Kairi Treufeldt, Kalle Niin,
Rammo,Karin
Geelia
Landes,
Hanna-Mai
Sildam,
Heidi
Landes,
Helmi
Niin,
Hillar
Joon, Imbi
Aare
Vaalma,
Ado
Aili Kastehein,
Aino
Lehtmets,
Annes
Kabel,
Anderson,
KarlMälton,
Kalda, Kersti
Paltmann,
Kristiina
Nali, Anne
Laine Kalda,
Lahesoo,
Laura
Põld,
Aaslav-Kaasik,
Indrek
Nurk,
Iren
Haljand,
Pajula,
Ivika
Suigusaar,
Jaanus
Anu
Joon,
Anu Pilder,
Ants
Tali,
AntsMairi
Uus,Ivar
Birgit
Suuder,
Edith Suuder,
Eero Särak,
Liisi
Särak,
Maarika
Kattel
, Maili
Tali,
Pajula,
Malle Haab,
Mare
Treufeldt,
Mari Vallsalu,
Egle
Kõrvas,
ElleAllas,
Kulm,
Ellen Suur,
Karu,
Emilia
Martin,
Epp
Meremaa,
ErkiTreufeldt,
Kalmus,Rein
Eve Kalle Niin,
Tampu,
Marika
Marje
Merle
Laretei,
Mihkel
Joon,Kairi
Raido
Rondo,
Juri Nurmekann,
Jüri
Treufeldt,
Kaidi
Peet,
Kairi
Rondo,
Rammo,
Geelia
Landes,
Sildam,
Heidi Landes,
Hillar
Joon,Tähti
Imbi
Suur, Sigrid
Pukk,
Tanel Hanna-Mai
Treufeldt,
Tarmo
Suuder,
Tatjana Helmi
Guseva,
Tiina
Tampu,
Karin Anderson,
Karl
Kalda,
Kersti Paltmann,
Kristiina
Nali, Niin,
Laine
Lahesoo,
Laura Põld,
Aaslav-Kaasik,
Indrek
Nurk,Veiko
Iren Laretei,
Haljand,Vello
Ivar Pajula,
Ivika
Suigusaar,
Jaanus
Vallsalu,
Mälton, Urmas
Kalda,
Heinloo,
Vello
Roots, Velly
Vallsalu
Liisi Särak,JuriMaarika
Kattel
, Maili SAUE
Tali,
Mairi
Pajula,
Malle
Haab, Mare
Treufeldt, Mari
Nurmekann,
Jüri Treufeldt,
KaidiVALLAVALITSUS
Peet, Kairi
Rondo,
Kairi Treufeldt,
Kalle Niin,
Karin
Anderson,
KarlMarje
Kalda, Kersti
Kristiina Nali,
Laine Joon,
Lahesoo,
Laura Rondo,
Põld,
Tampu,
Marika
Allas,
Suur,Paltmann,
Merle Laretei,
Mihkel
Raido
Rein
hindamatu
panuse
eest
kodukandi
Liisi Särak,
, Maili
Tali,
MairiSuuder,
Pajula,
Malle
Haab, Guseva,
Mare Treufeldt,
Suur, Sigrid
Pukk,Maarika
Tanel Kattel
Treufeldt,
Tarmo
Tatjana
TiinaMari
Tampu, Tähti
Tampu, Marika Allas, Marje Suur, Merle Laretei, Mihkel Joon, Raido Rondo, Rein
seltsielu
edendamisel!
Mälton,
Urmas Kalda,
Veiko Laretei,
Vello Heinloo, Vello Roots, Velly Vallsalu
Suur, Sigrid Pukk, Tanel Treufeldt, Tarmo Suuder, Tatjana Guseva, Tiina Tampu, Tähti
SAUE
VALLAVALITSUS
Mälton, Urmas Kalda, Veiko
Laretei,
Vello Heinloo, Vello Roots, Velly Vallsalu
20. augustil 2018.a

Juhatuse esinaine Ülle Rondo

20. augustil 2018.a
20. augustil
2018.a

Juhatuse esinaine Ülle Rondo

SAUE VALLAVALITSUS
hindamatu
panuse
eest kodukandi
hindamatu panuse eest kodukandi
seltsielu
edendamisel!
seltsielu edendamisel!

Juhatuse esinaine Ülle Rondo

Jõgisoo seltsimaja
saab maakütte ja
mänguväljaku
IMBI AASLAV-KAASIK
SAUE-JÕGISOO HARIDUSSELTS

Laululava, tantsuplats ja mänguväljak

Paisjärv

Sel sügisel müttavad Jõgisoo seltsimaja õuel ehitusmasinad, seltsimajja paigaldatakse maakütte kollektorile tuginev raadiaatorküttesüsteem.
Saue-Jõgisoo Haridusseltsi kevadine projektitaotlus
EAS-ile maaküttesüsteemi paigaldamiseks lahenes positiivselt, oma õla seltsimaja kütteprobleemi lahendamisele
paneb alla Saue vald.
Siiani kasutuses olnud õliküte on osutunud kulukaks,
mistõttu on seltsimaja külmaperioodil olnud alaköetud.
Maaküttesüsteem tagab pea sajandivanuses, Arnold Väli
projekteeritud ja 1927. aastal ehitatud kogukonnahoones
aastaringselt ühtlaselt sooja temperatuuri, mis on rõõmus
uudis nii majas tegutsevale mängukoolile kui käsitööringides tegutsejatele, samuti menukate lasteetenduste külastajaile.
Nooremaile kogukonnaliikmeile mõeldes paigaldatakse
seltsimaja õuealale kaks erinevat kiike ja väike ronila. Mänguväljaku projekt saab teoks HOL-i kohaliku omaalgatuse
programmi toel.
Ükski projekt poleks mõeldav ilma tegusa ja toetava kogukonnata, taasiseseisvumisest möödunud aastate jooksul
on seltsimaja korrastustöödel ja haridusseltsi ettevõtmistes kaasa löönud hulgaliselt seltsi liikmeid-vabatahtlikke.
Selle eest tänud kõigile!
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Huviringid õpilastele
Saue Huvikeskuses
SAUE HUVIKESKUS
Saue Huvikeskus kutsub 7-18-aastaseid lapsi ja noori 2018.2019. õppeaastal erinevate huvialadega tegelema.
Huvikeskuse õpilasringidesse saab registreerida ainult
Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis aadressil
http://piksel.ee/arno/saue/.
Huviringide infopäev, kus ringid oma tegevust tutvustavad, on 3. septembril kell 18.00-20.00 Saue Gümnaasiumi
aulas ja võimlas.
•
Loodusteaduse huviring
Alates 10. septembrist E kell 13.30-14.30 ja 14.30-16.00
klassiruumis 203. Juhendaja Evelin Laanest.
•
Showgrupp Vikerkaar-Saue
Tantsutrennid alates 5. septembrist E, K kell 16.0020.00 Saue Gümnaasiumi saalis. Ootame uusi tantsijaid
algajate gruppi.
•
Moe ja visuaalmeedia ring
Alates 5. septembrist K kell 14.30-16.00. Üldteadmised
moest, fotograafiast, visuaalmeediast. Õpime fototehnika kasutamist, moefoto loomist.
•
Animaring
Koostöös MTÜ-ga Nukufilmi Lastestuudio alates 12. septembrist K kell 16.00- 17.00. Tegevuse põhirõhk on erinevate animatsioonitehnikate läbikatsetamisel ja õpilase
praktilisel kogemusel, kuidas klassikalise animatsiooni
võtteid filmi- ja meediakunstis rakendatakse. Õpetaja
on Erik Alunurm Nukufilmi Lastestuudiost.
KUNSTISTUUDIO RINGID HUVIKESKUSE KUNSTIKLASSIS
•
Keraamika
Alates 4. septembrist T kell 12.15-14.30 ja kell 14.3016.30. Voolime savist pisiplastikat ja reljeefe, valmistame kruuse, vaase, taldrikuid jm. Õpime erinevaid
keraamika töövõtteid, glasuurime madalkuumusglasuuridega. Õpetaja Anneli Lupp.
•
Meisterdamine
Alates 5. septembrist K kell 12.15-13.00 ja 13.15-14.15.
Huviring on mõeldud meisterdamishuvilistele poistele
ja tüdrukutele. Erinevate esemete valmistamise käigus
puutub õpilane kokku tootedisaini imelise maailmaga
ja näeb, millised on erinevate materjalide omadused.
Õpetaja Anneli Lupp.
•
Joonistamine ja maalimine
Alates 7. septembrist R kell 12.15-13.45 või 14.15-15.45.
Õpime joonistama erinevate vahenditega, maalime
akvarelli ja kattevärvidega, kujundame pilte, plakateid
ja katsetame trükitehnikaid erinevatel materjalidel.
Õpetaja Virve Laan.
•
Käsitööring Pitsid-satsid
Alates 6. septembrist E, N kell 14.30-16.00. Tutvume
õmblusvõtetega, vildime, heegeldame, lükime helmeid.
Õpetaja Anneli Lupp.
•
Skulptuur ja pisiplastika
Alates 6. septembrist E,N kell 12.15-13.45. Teeme savist
ümarplastikat ja reljeefi. Kombineerime erinevaid
materjale. Õpetaja Anneli Lupp.
Täiendav info e-posti aadressil sirje.luberg@sauehuvikeskus.ee, telefon 523 4339 või E-N kell 12.00-18.00 Saue Gümnaasiumi ruumis 124.

Kursused täiskasvanutele
Saue Huvikeskuses
Keraamika kursus
Kursus algab 18. septembril, toimub teisipäeviti kell 18.3020.45 huvikeskuse kunstiklassis. Hind osalejale 9 eurot
kord. Kõik vajalikud materjalid ja töövahendid on kohapeal
olemas. Valmistame ja glasuurime erinevaid keraamilisi
esemeid. Proovime uusi töövõtteid ja tehnikaid. Võimalik on
madalkuumus ja kõrgkuumuspõletus. Juhendaja Virve Laan.
Õlipastelli ja pastellmaali kursus
Kursus toimub alates 4. oktoobrist kuni 22. novembrini neljapäeviti kell 18.30-21.00 Saue Huvikeskuse kunstiklassis.
Kuutasu 40 eurot. Kõik vajalikud materjalid ja töövahendid
on kohapeal olemas. Maalime erinevaid motiive. Kursuse
maht on 24 akadeemilist tundi. Juhendaja Virve Laan.
Savituba peredele
Alates 6. oktoobrist igal laupäeval kell 11.00-13.00 huvikeskuse kunstiklassis. Ühe korra tasu perele 12 eurot. Savitoas
saavad vanemad koos lastega savi voolida, oma kodu kaunistamiseks või sõpradele kingituseks lauanõusid ja keraamilisi esemeid valmistada. Juhendaja Made Kaares.

Pääsküla jäätmejaamas
kehtib Saue valla elanikele
soodustingimustega hinnakiri
Saue valla elanikele on jäätmete
üleandmine Pääsküla jäätmejaamas
piiratud koguses tasuta ja osaliselt
soodushinnaga. Hinnakiri ja
tingimused on leitavad jäätmejaama
kodulehel www.jaatmejaam.
ee/paaskula-jaatmejaam.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Tasuta saab näiteks ära
anda
• kuni 0,6 m3 aia- ja haljastusjäätmeid ning kasutuskõlblikke rõivaid;
• kuni 1m 3 eelsorteeritud betooni, lehtklaasi,
markeeritud plasti, sh
PP, PVC, PE, PS ja vahtplastist pakend, plaate ja
keraamikatooteid, telliseid, töötlemata puitu;
• kompleksseid elektri- ja
elektroonikaseadmeid,
metalle, paberit ja kartongi, pakendeid, suurjäätmeid (kasutuskõlblik
mööbel), toiduõli ja rasva,
kuni kaheksa sõiduauto
velgedeta vanarehvi, ohtlikke jäätmeid.

Soodustingimustel hinnakirja rakendamiseks peab
jä ät meja a m a op e r a at or
saama kontrollida inimese
elukohta kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega.
Isikuandmete töötlemine
toimub ü ksnes i nimese
nõusolekul.
Juhul, kui Saue valla elanik soovib jäätmeid soodustingimustel üle anda, peab
ta esitama jäätmejaama
operaatorile ID-kaardi. Kui
ID-kaarti mitte esitada, on
võimalik jäätmeid üle anda
mittetallinlastele kehtiva
hinnakirja alusel.
Koguseliste piirangute
puhul on ühel toojal tasuta
jäätmeid võimalik üle anda
üks kord päevas.
Jäät mejaamas toimub
arveldamine nii kaardimak-

Saue valla elanik saab Pääsküla jäätmejaama tasuta ära anda
kuni 0,6 m3 aia- ja haljastusjäätmeid päevas. Foto: Sirje Piirsoo

Pääsküla jäätmejaama
lahtiolekuajad ja kontakt
Raba 40, Tallinn, Info E-R kell 8.15-17.00 telefonil 529 3020
E-posti aadress info@jaatmejaam.ee
www.jaatmejaam.ee/paaskula-jaatmejaam
Esmaspäev 			12-20
Teisipäev 			12-20
Kolmapäev 			12-20
Neljapäev 			suletud
Reede 				12-20
Laupäev ja pühapäev 		
10-18
Riigipühadel on jäätmejaam 		
suletud

sena kui sularahas. Ettevõtte sõidukiga jäätmete
üleandjale kehtib automaatselt ettevõtjatele kehtestatud
hinnakiri.

Tuleohutut kooliaasta algust
PÕHJA PÄÄSTEKESKUSE
ENNETUSBÜROO

S

uvi hakkab peagi läbi
saama ja pere kõige
no or e m a d l i i k me d
võtavad taas koolitee jalge
alla. Kindlasti kuulub kooli
alguse juurde ohutu liiklemine, tähelepanelikkus ja
ettevaatlikkus. Tihtilugu aga
võib selle kõige kõrval ununeda kodus toimuv ja sellega
tihedalt seotud tuleohutus.
Päästeamet saab väga
palju väljakutseid eluhoone
tulekahjudele, mis hiljem
osutuvad toidukõrbemiseks.
Kord on inimene magama
jäänud ajal, mil toit pliidil
valmib. Teine kord on mindud välja koeraga jalutama ja
toit on ahjus kõrbema läinud
ning palju suitsu ja pahandust
tekitanud. Kui täiskasvanutel juhtub, võib samamoodi
juhtuda lastelgi, mistõttu on
kasulik meelde tuletada lihtsaid tuleohutuse reegleid.
Punase kuke külaskäiguks pole palju vaja, piisab
vaid vähesest hooletusest või
hajameelsusest. Lapsed on
uudishimulikud ja kodus üksi
olles võivad tavapärased toimingud kontrolli alt väljuda.
Seetõttu on hea, kui lapsevanem näitab eeskuju ja räägib,
kuidas ohutult käituda.
See tähendab, et rääkida
võiks suitsuandurist, ohutust
toidutegemisest ja sellest,

Kas Sinu või
Su lähedaste kodud on tuleohutud?
Telli endale või oma lähedastele tasuta kodunõustamine, et
koos spetsialistiga olukord üle vaadata ja vajadusel muudatusi teha.
Selleks helista pääste infotelefonile 1524 ja broneeri endale
sobiv aeg.
Kodunõustamine on tasuta. Pensionäridele ja vähekindlustatud peredele paigaldatakse nõustamise käigus vajadusel ka
suitsuandur.

Jäätmejaamal on õigus
jäätmete vastuvõtust keelduda, kui üle anda soovitud jäätmeid ei ole kajastatud jäätmenimistus.

Septembris
Saue
Päevakeskuses
•

•

8. septembril kell 10.0011.30 Saue Noortekeskuses Qigong - Hiina tervisevõimlemine
13.septembril kell 13.00
reisiklubi. Heli Joon räägib ja näitab pilte Kanada
reisist.

MINU MEELESPEA
Mina ei mängi tikkudega.
Mina ei jäta põlevat
küünalt üksinda tuppa.
Mina ei pane laadivat
telefoni teki või padja alla.
Mina ei hoia pistikupesas korraga liiga palju asju.
Mina ei jäta pliiti
valveta - süüa tehes olen alati köögis ja jälgin toitu.
Tuletan vanematele
meelde, et suitsuandurit tuleb kontrollida kord kuus.
Tulekahju korral
•
helistan 112;
•
lähen toast välja;
•
helistan vanematele;
•
lähen päästjate juurde ja räägin, mis juhtus.

kuidas tuleb ümber käia lahtise tulega. Tavapäraste toidukõrbemiste puhul võib suitsuandur kenasti valjuhäälselt
märku anda ohust, lapsed aga
võivad selle peale ehmuda ja
hoopis peitu pugeda. Siinjuures ongi oluline rääkida lap-

sega, milleks suitsuandur hea
on ja kuidas käituda siis, kui
see tööle peaks rakenduma.
Et asjad paremini meelde
jääks, on en net usbüroo
kokku pannud nimekirja,
mis tasub välja lõigata ja
nähtavale kohale panna.

•

•

•

•

18. septembril kell 11.00
eakate sünnipäevapidu
3. kvartali sünnipäevalastele, kel aastaid 65 ja
enam. Palume eelnevalt
registreeruda päevakeskuses.
20. septembril kell 15.00
kohvikuklubi.
Palume
eelnevalt registreeruda
päevakeskuses.
27. septembril alates
kella 10.00 Hindpere
Optika nägemiskontroll.
Registreeruda telefonil
5323 2454.
27. septembril kell 18.00
lauluklubi. Oodatud on
uued lauluhuvilised.
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KORRALDAB

KONTAKTID

1.-31.
08

Näitus "Mõõdistuspraks"

Turba kultuurimaja

Nissi kultuurikeskus

www.nissivallakultuurikeskus.ee

13.0831.10

Mati Karjatse näitus
"Silmitsi nähtava ja
nähtamatuga"

Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.nissivallakultuurikeskus.ee

13.0831.10

Kärt Karjatse
akvarellinäitus
"Indigonaised"

Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.nissivallakultuurikeskus.ee

30.08.

Turba kodukohvikute
päev

kell 14-20 Turba museumi
esisel platsil

OÜ Võlupark,
Turba muuseumi
kohvik

www.facebook.com/
Turba-muuseumikohvik1993104170733809

30.08.

LEADER meetme
projektitaotluste
nõustamispäev

kell 13-16.30 Riisipere
halduskeskuses

Lääne-Harju
Koostöökogu

vomentaga.ee

31.08.

Kino "Minu kaelkirjak"

kell 13 Turba kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.nissivallakultuurikeskus.ee

31.08.

Kino "Minu kaelkirjak"

kell 16 Riisipere
kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.nissivallakultuurikeskus.ee

01.0931.10

Näitus "Pitsid läbi aja"

kell 10-21 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus,Sirje Liiv,
Viia Gudelis

tel. 6796765
laagri@sauekultuur.ee

2. ja
16.09

Saue taaskasutuslaat
ja garaažimüük

Sauel Kuuseheki 4a pargireisi parklas

Saue Huvikeskus

evelin.povel@
sauehuvikeskus.ee
tel. 56675252

03.09.

Infopäev vaba aja
veetmise võimalustest
Saue linnas

kell 18-20 Saue
Gümnaasiumis

Saue Huvikeskus

www.sauehuvikeskus.ee

05.09.

LEADER meetme
projektitaotluste
nõustamispäev

kell 13-18 Laitse seltsimajas

Lääne-Harju
Koostöökogu

vomentaga.ee

08.09.

Hüüru sügislaat

kell 10-15 Hüüru mõisa pargis

MTÜ Hüüru
külaselts

info@huuru.ee

08.09.

Tuula sügislaat

kell 10-16 Tuula jaantule
platsil

MTÜ Tuula tutulus

laat@tuula.ee

08.09.

Qi gong- Hiina
tervisevõimlemine

kell 10 Saue Noortekeskuses

Saue Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

09.09.

Naised Köögis kontsert

kell 19 Vanamõisa
vabaõhukeskuse
palksaalis

OÜ Vabaõhukeskus

www.piletilevi.ee

13.09.

Reisiklubi - Heli Joon
räägib ja näitab pilte
Kanadast

kell 13 Saue Päevakseskuses

Saue Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

15.09.

Kirbuturg

kell 10-14 Laagri kultuurikeskuse õuealal

tel. 6796765
Marika Grünberg
Laagri ultuurikeskus laagri@sauekultuur.ee

JUMALATEENISTUSED
SEPTEMBRIS
SAUE KIRIKUS

2. september kell 13
Juhatab ja jutlustab Vahur Utno. Muusika Andrus Vaiklo. Piibli tekst Marika Malein-Vaiklo.
9. september kell 13, vanavanemate päev
Juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Muusika Liis
Kurm ja Piret Kuld.
16. september kell 13
Juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel. Piibli tekst
Liia Lumilaid.
23. september kell 13
Juhatab ja jutlustab Vahur Utno. Piibli tekst
Siiri Ervald. Laulab Saue koguduse naisansambel.
30. september kell 13
Juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Piibli tekst Evi
Tatarlõ. Muusika Olga ja Lembit Sepp.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 19.

15.septembril
kell 10.00-14.00
Saue valla kultuurikeskuse
õuealal
Veskitammi 8, Laagri

KIRBUTURG

· AVATUD KOHVIK
· KONKURSS: “SÜGISENE SALAT”

OOTAME KÕIKI

· LASTELE TULEB KÜLLA PIPI JA SAAB
PÄRIS HOBUSEGA SÕITA

OSTMA-MÜÜMA-VAHETAMA

Lastekaubad, raamatud, riided,
mänguasjad jms

Registreeri ennast laadale
müüma aadressil laat@tuula.ee
Registreerimistasu 5.-

Registreerimine: Marika Grünberg
gsm 56676272, kaidogrunberg@hotmail.com

KOHATASU 2 EUR

Korraldab MTÜ Tuula Tutulus

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSE PALKSAALIS

9. septembril algusega kell 18.00
Laule esitavad ja lugusid jutustavad

Sügislaat
Traditsiooniline Hüüru Sügislaat
toimub 8. septembril, 10-15.00
Hüüru mõisa pargis, Jõe tee 2
Ootame kauplema käsitöö, kunsti, talutoodangu
ja taimedega

Kauplejaks registreerumine kuni 3. septembrini

www.vabaõhukeskus.ee

kontaktidel: info@huuru.ee tel. 52 38 261, 60 71 358
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KUULUTUSED

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg
ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321, www.arbormen.ee.
Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. Kontakt: 53 529 476, mehitus@gmail.com.
MAJA ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Kontakt: 53 529 476, mehitus@
gmail.com.
Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused
parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava komplekt
kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel
5895 8809, info@koduvärav.ee
Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel.
Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 12- aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tegutsen Sauel
ja vahetus ümbruses. Telefon: 56903327.
Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu ja heina niitmine,
Saetööd aias. Tel 55547291.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel. 50
92936
Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel 518 8889.
Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus! Helista ja
küsi pakkumist. Tel 53 468 430
Vihmaveesüsteemid ja muud plekkdetailid ja plekksepatööd teie majale. Saue Plekipada, 5543331, plekipada@gmail.com
Kvaliteetne pottsepa- ja korstnapühkimisteenus.
Kütteseadmete ning korstnate ehitus, remont ja
hooldus. www.ahjuteenused.ee. Tel.56639398

Mullamuttide
hävitamine.
WWW.E-GARDEN.EE, 56698863.

WWW.FAMINER.EE.

от собственника в Таллинне или Харьюмаа!
Состояние не имеет значения. Телефон +372 56
239 904.

Viimistlus Yks OÜ - Teostame erinevaid üldehitustöid: siseviimistlus, maalritööd, plaaatimistööd,
santehnilised tööd, elektritööd, korterite renoveerimine, maja fassaadide värvimine ja renoveerimine.
Tel: 58382337, e-mail: viimistlus1@hotmail.com.

Anname üürile Pärnu mnt 556 asuvas IVECO hoones büroopinna suurusega 27,7 m2. Büroo asub teisel korrusel ning on osaliselt möbleeritud. Lisainfo
e-mail ivpluss@ivpluss.ee ja/või tel. 677 9060.

Puurkaevude rajamine ja puhastamine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade
paigaldus. Maaküttesüsteemide rajamine. Tel 502
1279, 526 9604, www.puurkaevumeistrid.ee.

OST/MÜÜK
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.

ARBORISTI TEENUSED. Ohtlike puude raie, puude
hoolduslõikus, hekkide hooldus, kändude freesimine, raieteenused, võsa niitmine. WWW.PUUKIRURG.
EE , info@puukirurg.ee,+372 505 7786.

Soovin osta kiiresti sõiduauto, hinnaga kuni 1000 eurot. Võib olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon 58190200,
e-posti aadress Rain30@hot.ee.

Kutsume Teid hispaania keele kursustele reedeti Saue Noortekeskuse ruumides. Info ja registreerimine a.s.wesman@gmail.com
Plaatimis ja siseviimistlus tööd. 53728382.
Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud tööde
kohta akt. Tel.: 56890125, e-post: kuldnoop@gmail.
com

Soovin osta omaaegse Tarbeklaasi ja Juveelitehase
tooteid, nahkköites raamatuid, Eesti kunstnike töid
(maal, graafika, kujud), postkaardid, märgid. Võib
pakkuda ka muid vanu esemeid. Tel 51 76412.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Liiv, muld, killustik, kruus, freesasfalt + transport.
Tel: 53953788

KINNISVARA
Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot.
Kõik pakkumised on oodatud! Tel. 56675000.

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, raamatuid, trükiseid ja dokumente ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel. 6020906 ja 5011628 Tim

Ostan korteri Saue linnas, kõik pakkumised on oodatud! Tel. 56641122.

Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet premium 6mm
ja 8mm, toores lepp 45€ / 1m3. Laost saab osta paki
kaupa: puitbrikett 10kg / 1,6€, turbabrikett 10kg /
1,6€, pellet 15kg /3€. Tel. 56 924 924, 637 94 11, www.
leilibrikett.ee

Ostan garaaži, kõik pakkumised on oodatud! Tel.
56641122.
Soovin osta garaažiboksi, mis võib vajada remonti.
Tel 56214956.
Kolmeliikmeline pere soovib üürida 2-3 toalist korterit või ridaelamuboksi Sauel otse omanikult. Kõik
pakkumised on oodatud numbril 56242180.
Ostan kiirelt korteri otse omanikult Tallinnas või
Harjumaal! Seisukord pole oluline. Tel. +372 56
239 904 / Срочно куплю квартиру напрямую

Killustik, liiv, graniitkillustk, sõelutud põllumuld,
sõnnik, kompostmuld, haljastusmuld, täitepinnas,
freesasfalt, tsementsegud. Erinevad kallurid 100kg
- 8t. Tel: 501 5992
Ostan teie sõiduk! Võib olla uus, remonti vajav või
seisev auto! Ei pea olema ülevaatust ega kindlustust!
+372 54 575 055, alka515@hotmail.com. Kuulutus ei
vanane!

RÕÕMU KAUBAMAJA
Keila, Haapsalu mnt 57B

Avatud 9-22

www.keilaty.ee

Ostan kasutuseta jäänud auto, ka Vene auto. Võib
vajada remonti. Telefon 56298239.
Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, haljastusmuld,
kasvuhoonemuld, freesasfalt, kruus kohaleveoga.
Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel. 5079362
Müüa soodsalt Keila vallas Aarnamäe karjääris liiva,
sõelutud ja sõelumata mulda transpordivõimalus.
Tel. 56 564 103, e-mail pallemer@gmail.com
Märjad küttepuud. Info www.metsasoojus.ee ja telefon 53492730
Müüme puitbriketti ja pelletit. Kvaliteetne kaup, toodetud Eestis. Info 55597572.
Müüa sõelutud mulda ja hobusesõnnikut (ei sisalda
saepuru). Kogus, hind ja transport kokkuleppel. Telefon 56 40 109.
Ostan või vahetan erinevate maade münte. Tel.
55928678 Sulev
Magus mesi Padise valla niitudelt ! 0,5l purk / 700g,
hind 5,50 € purk. Tasuta toon koju mee kätte. Helista
51 916 171.
Müüa kuivad lõhutud kasehalud 40l võrkkotis hinnaga 3,50 EUR/kott. Transport Saue valla piires tasuta.
56914266
Müüa hobusesõnnikut pakendatult 70 l kottidesse.
Hind 5 eur. Vedu tasuta. Tel 5341 1252
TÖÖ
OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue, otsib laotöötajat,
kelle tööülesanneteks on kauba vastuvõtt, komplekteerimine, lao korrashoid. Avaldus koos CV-ga saata:
kuulutus@zoovet.ee
Pakkuda tööd sõidu- ja veoautopesulas Keilas. Töö
tööpäevadel 8-17. Kontakt: Hannes 58271622 info@
carstyle.ee
Metsaküla Piim AS Harjumaal Kumnas otsib iseliikuva söödamikseri operaatorit. Töötasu alates 1400€
bruto. Lisainfo info@metsakylapiim.ee 5023434
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Jalaarterite ja vererõhu kontrollimine
toimub reedel, 7. septembril alates
9.00 Saue Päevakeskuses (Kütise 4,
Saue).
Vastuvõtule tuleb end eelnevalt
kirja panna. Registreerimine toimub
tööpäevadel kell 9-12 tel 5698 5633.
Protseduur maksab 10 eurot.
Eriti on oodatud inimesed, kellel
esineb sageli säärelihastes valu ja
krambihooge.
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TERVISE TUGI OÜ
KUTSUB KÕIKI
HUVILISI VERESOONI
KONTROLLIMA.

RIISIPERE KAMMERKOOR ALUSTAB
MATI TURI KÄE ALL UUT HOOAEGA!
Ikka Riisipere Kultuurikeskuse
kammersaalis, esmaspäeviti
19.00 - 21.00
Eesmärk uueks hooajaks- osaleda
juubelilaulupeol. Lisaks Nissi Maarja
kiriku 140. sünnipäevakontsert,
esimene jõulupüha, jõulukontsert.
Ära laula duši all! Anna elule, abielule,
eesti rahvalaulule ja enesekindlusele
veel üks
Võimalus ja tule Riisipere
kammerkoori laulma!

Laagri Ärimaja avatud
uste päev 11. septembril
ALANUD ON LASTE VASTUVÕTT
SÜGISEL SAUE NOORTEKESKUSES
ALUSTAVATESSE
ARENDUSRINGIDESSE

· Eelkool 6-7 a. lastele
· Mängukool 4-5 a lastele
· Robootika 6-8 a. lastele
· Õpime lugema I klassi lastele
· Lastehommikud Jõgisoo
seltsimajas ja Fotojaht laste
sünnipäevadele.
Lisainfo ja registreerimine tel. 512 0730
või www.mangukool.ee

Erivajadustega laste kool
SALU KOOL (lasteaed- põhikool)

Asukohaga: Maidla küla, Saue vald,
Harjumaa

Võtame vastu 2018/19 ÕPPEAASTAKS
erivajadustega (psüühikahäire ja
vaimupuue) õpilasi.
KOOLI TULEKUKS VAJALIK:
1. Lapsevanema avaldus
2. Nõustamiskomisjoni otsus
3. Kehtiv rehabilitatsiooniplaan
4. Arstlik tõend
5. Isikut tõendava dokumendi koopia

Lasteaeda võtame vastu aastaringselt.
Info: kool@salukool.ee ja tel. 608 8618

Rõõmusõnum inimestele, kes unistavad
kodulähedasest mõnusast töökohast!
11. septembril avaneb kõigil sauekatel
võimalus Laagri Ärimaja avatud uste
päevadel ringi vaadata ja tutvuda ettevõtetega, mis selles majas töötavad.
Grupid alustavad ringkäike kell 18.30
ja 20.00. Huvilised peaksid enda tulekust teada andma hiljemalt 7. septembriks e-posti aadressil ly.mazurtsak@
magnum.ee. Suure huvi korral pakutakse välja ka täiendav kuupäev.
Avatud uste päeval saab lisaks ringkäigule mõõta ka vererõhku ning teha
nahatesti.

Salu Kool otsib oma meeskonda

Hooldusklassi klassiõpetaja
(1,0 kohta)
Tööleasumine 1. septembrist 2018.

Salu Koolis õpivad raske ja sügava puudega
lapsed ning noored. Asume Saue vallas,
Maidla külas (ca 25 km Tallinna piirilt).
Tööl käimiseks pakume
sõidukompensiatsiooni ning
tervise edendamiseks treeningute
kompensiatsiooni.
CV palume saata aadressil
kool@salukool.ee.
Lisaküsimuste korral võib saata e-kirja
või helistada tel 608 8618.

Masinaehitus ettevõte Sami AS
võtab tööle:
• Masinate koostaja
• Keevitaja
• Rakiste valmistaja-keevitaja
• Laserlõikepingi operaatori
• Keevitusroboti operaatori
• Lukksepp-treiali
• Töödejuhataja
• Hooldustehniku

Täiendav info ja kandideerimine:
• Telefonil 53087205
• e-posti aadressil: sami@sami.ee
Aadress: Tule 20, Saue linn 76505, Saue vald

WWW.SAMI.EE

KIMURA SHUKOKAI KARATE KLUBI
KARATE KURSUSED ALGAJATELE ALATES
12. SEPTEMBRIST.
Treeningud Saue Gümnaasiumi
spordisaali rõdul teisipäeviti ja
neljapäeviti kl 18-19.
Oodatud on nii poisid kui tüdrukud.
Info Rene Toome 5.dan. GSM 5561 9155.
E-mail renetoome001@gmail.com.

AS EESTI
KESKKONNATEENUSED
VÕTAB TÖÖLE
AUTOJUHTE. HELISTADA
TELEFONIL 50 258 98.
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Müüa

 haljastusmuld
 liiv
 killustik

Toome kauba ise
kohale
Kopp-laaduri teenus
info@kalsep.ee
tel 5346 0382
www.remax.ee/dmitriveski

OÜ PLASTONE võtab tööle
• OPERAATOR-MONTEERIJA
• SURVEVALU MASINA
SEADISTAJA
Täiendav info ja kandideerimine
• Telefonil +372 5129941
• E-posti aadressil
kalle.kannel@plastone.com
Aadress Tule 23a, Saue

WWW.PLASTONE.FI

- Katuste pesu ja värvimine
- Hooldus nii kivi-, plekk- kui
eterniitkatustele
- Katus säilib kauem ja maja
saab värske välisilme
- Küsi hinnapakkumist:

Sinu
kinnisvaramaakler
kõigis küsimustes!

tel. 53 329 176 info@katusehooldus.ee
www.katusehooldus.ee

OÜ SINITIIVIK GRUPP

Teostame vaipade puhastust
villa, sünteetiliste, kaltsu ja
narmasvaipadele.
Transport uksest ukseni tasuta!
55 917 562

Dmitri Veski

dmitri.veski@remax.ee
M +372 5392 5875
EST, RUS, ENG
Hallivanamehe 4
11317 Tallinn

Arena
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*Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla
AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee

AIAPOSTIDE
PAIGALDUS

KEILA HALDUS OÜ PAKUB KORTERIÜHISTUTELE
• HALDUS- JA HOOLDUSTEENUST
• ÖÖPÄEVARINGSET
AVARIITEENUST
• SISE- JA VÄLISKORISTUST
• RAAMATUPIDAMISTEENUST

8-10 EUR/ TK

Info 53 442 444 või info@keilahaldus.ee
www.keilahaldus.ee

www.balticrest.com

Baltic Restaurants on suuremaid toitlustusvaldkonna
ettevõtteid Baltimaades omades Eestis ja Lätis
kokku üle 170 toitlustuskoha ja pakkudes tööd ligi
1100 inimesele. Ettevõttel on toitlustamise kogemust
üle 20 aasta. Ettevõte osaleb pere- ja töötajasõbraliku märgise taotlemise programmis.

Pakume tööd Sauel ja Laagris

KOKALE
VASTUTAVALE KLIENDITEENINDAJA-PERENAISELE
KÖÖGI ABITÖÖLISELE

Daily koolisööklasse ja lõunarestoranidesse

Ootame oma meeskonda tegusaid
ja rõõmsameelseid kolleege!
Töö sobib igas vanuses töökale inimesele!
● Tööaeg E-R, vabad nädalavahetused
●
●
●
●

ja riigipühad
Soodne lõunasöök
Stabiilne, õigeaegne ja ametlik tasu
Tööriided ja tööjalatsid
Täiendav tervisekindlustus

Lisainfo telefonil 5300 2971 Lili
või kirjuta personal.est@balticrest.com

